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ABSTRAK 

Ikhsan, Muhamad. 2018. Pemantauan Perubahan Kedalaman Muka Air Tanah 

dengan Metode Micro Gravity Vertical Gradient Antar Waktu di Kawasan 

Simpang Lima Semarang. Skripsi, Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. 

Supriyadi, M.Si., Dr. Ian Yulianti, S.Si, M.Eng.  

 

Kata Kunci : Gaya berat, Air tanah, Vertikal gradien 

 

Telah dilakukan penelitian di kawasan Simpang lima dengan menggunakan 

metode gaya berat. Tujuan penelitian adalah mengetahui perubahan kedalaman 

muka air tanah di kawasan Simpang Lima Semarang. Pengukuran gaya berat antar 

waktu dilakukan sebanyak dua periode yaitu periode Mei 2017 dan September 

2017 dengan menggunakan gravimeter Scientrex Autograv CG-5. Jarak antar titik 

pengukuran gaya berat adalah 50 meter dengan 120 titik ukur yang tersebar di 

daerah penelitian. Tahapan interpretasi data digunakan software Surfer 10 dan 

Grav3D untuk menggambarkan lapisan bawah permukaan. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa daerah yang mengalami penurunan muka air tanah adalah 

Seroja dan Pekunden sedangkan daerah yang mengalami kenaikan air tanah 

adalah Mugas dan Peleburan. Penurunan air tanah dan penambahan air tanah 

disebabkan oleh iklim dan curah hujan. Penambahan dan penurunan muka air 

tanah di kawasan Simpang Lima semarang berada kisaran 30-60 meter di bawah 

permukaan tanah. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Pesatnya pembangunan di wilayah kota menimbulkan berbagai 

permasalahan khususnya di kawasan Simpang Lima, seperti terjadinya amblesan 

tanah, intrusi air laut, dan penurunan air tanah. Penurunan air tanah merupakan 

bentuk dinamika bumi yang dapat terjadi karena peristiwa alami atau dapat juga 

disebabkan oleh aktifitas manusia seperti pengambilan air tanah yang sangat 

berlebihan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan tanah atau amblesan 

(Marsudi, 2000). Menurut Murwanto (2008) penurunan tanah di kota Semarang 

berkisar 0,6 cm hingga 3 cm/tahun. Penurunan yang cukup besar terjadi di bagian 

Semarang Utara, yaitu sekitar pelabuhan Tanjung Emas, stasiun Poncol hingga 

stasiun Tawang.  

 Eksploitasi air tanah di kota Semarang yang berlebihan menimbulkan 

dampak serius bagi masyarakat. Eksploitasi air tanah yang berlebihan 

menyebabkan penurunan nilai densitas batuan di bawah permukaan bumi. 

Amblesan tanah dapat terjadi karena adanya pengurangan densitas batuan di 

bawah permukaan bumi ditambah dengan beban bangunan yang melebihi batas 

kekuatan tanah. Supriyadi (2013) melakukan identifikasi zona pengurangan air 

tanah berdasarkan gaya berat mikro antar waktu dan Malanda (2013) melakukan 

pengukuran gaya berat untuk pemantauan amblesan tanah di kota Semarang, akan 
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tetapi pengukuran data amblesan tanah dan penurunan muka air tanah secara 

khusus di kawasan Simpang Lima belum dilakukan.  

 Metode yang biasa digunakan untuk pemantauan penurunan air tanah 

adalah metode geofisika gaya berat. Metode gaya berat merupakan metode 

geofisika yang dapat merepresentasikan bawah permukaan dengan menggunakan 

parameter densitas batuan. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan besar 

nilai percepatan gravitasi dari suatu tempat atau untuk menggambarkan keadaan 

bawah permukaan berdasarkan variasi medan gaya berat bumi yang diakibatkan 

oleh perbedaan densitas batuan bawah permukaan. Parameter yang diselidiki 

adalah perbedaan medan gaya berat dari suatu titik observasi terhadap titik 

observasi lainnya (Telford et al., 1990). Hasil penelitian yang dilakukan 

Goodkind (1986) menunjukkan adanya korelasi yang baik antara perubahan harga 

gaya berat dengan data curah hujan. Akasaka & Nakanishi (2000) melakukan 

pengukuran curah hujan, perubahan kedalaman muka air tanah dan gaya berat di 

daerah panas bumi Oguni Jepang yang mendapatkan hubungan antara perubahan 

curah hujan dengan perubahan kedalaman muka air tanah di daerah tersebut. 

Branston & Style (2003) melakukan pemantauan amblesan tanah di daerah 

pertambangan. Salah satu pengembangan dari metode gaya berat yaitu gradien 

vertikal gaya berat mikro. Gradien vertikal gaya berat mikro adalah metode yang 

membandingkan perubahan nilai gaya berat di suatu titik pengukuran pada 

ketinggian tertentu. Gradien vertikal gaya berat mikro antar waktu bernilai negatif 

menunjukkan pengurangan rapat massa atau eksploitasi air berlebih, sedangkan 

gradien vertikal gaya berat mikro antar waktu bernilai positif menunjukkan 
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penambahan rapat massa atau amblesan tanah. Metode ini merupakan salah satu 

teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya dinamika air tanah 

(Qasim, 2014).  

 Aplikasi metode gaya berat antar waktu yang lain, misalnya untuk 

monitoring produksi gas dilapangan Troll Norwegia oleh Eiken & Zumberge 

(2000), penelitian air tanah di Zona Karst oleh Jacob et al. (2008), dan kalibrasi 

model hidrologi yang dilakukan oleh Leiriao (2007) mengintepretasi data gaya 

berat mikro antar waktu pada borhole data menggunakan teknik Robust Inversion. 

Hal tersebut menjadi acuan dari penelitian ini sebagai langkah pengembangan 

penelitian di Semarang, khususnya di kawasan Simpang Lima. 

 Beberapa kasus yang telah terjadi maka perlu dilakukan penelitian lanjut 

dalam aspek hidrologi tentang penentuan perubahan kedalaman muka air tanah. 

Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang “Pemantauan 

Perubahan Kedalaman Muka Air Tanah dengan Metode Micro Gravity 

Vertical Gradient Antar Waktu di Kawasan Simpang Lima, Semarang”. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini, yaitu :  

1. Bagaimana perubahan kedalaman muka air tanah di kawasan Simpang 

Lima, Semarang dan sekitarnya?  

2. Bagaimana hubungan antara anomali gaya berat terhadap perubahan muka 

air tanah ?  
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1.3  Batasan Masalah 

 Penelitian menggunakan metode gaya berat mikro dengan parameter yang 

terukur adalah percepatan gravitasi yang relatif. Untuk keperluan penelitian, maka 

pada penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah, yaitu: 

1. Metode geofisika yang digunakan pada penelitian ini adalah metode gaya 

berat. 

2. Wilayah penelitian meliputi kawasan Simpang Lima wilayah 

Semarang Tengah dengan jumlah titik ukur 120 titik. 

3. Waktu penelitian bulan Mei 2017 dan bulan September 2017. 

4. Variabel yang diteliti adalah pengaruh perubahan kedalaman 

muka air tanah terhadap data gaya berat mikro vertikal gradien  

antar waktu. 

1.4  Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan kedalaman 

muka air tanah berdasarkan anomali gaya berat mikro vertikal gradien yang 

disebabkan oleh dinamika air tanah dan faktor eksternal. 

1.5  Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui daerah yang mengalami perubahan kedalaman muka air tanah  

di lokasi penelitian. 

2. Memperoleh gambaran 3D daerah yang mengalami perubahan kedalaman 

muka air tanah.  
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1.6  Sistematika Skripsi 

 Sistematika penulisan skripsi disusun untuk memudahkan pemahaman 

tentang struktur dan isi skripsi. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu: 

1. Bagian awal skripsi berisi tentang lembar judul, persetujuan  

pembimbing, lembar pengesahan, lembar pernyataan, motto dan  

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar  

gambar, dan lampiran, 

2. Bagian isi terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode 

penelitian,  

hasil dan pembahasan, penutup, dan 

3. Bagian akhir skripsi terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Gaya Berat 

2.1.1 Hukum Gravitasi Newton 

 Gaya berat merupakan penjabaran dari Hukum Newton tentang percepatan 

benda yang menyatakan bahwa gaya antara dua benda bermassa m yang 

dipisahkan pada jarak r akan berbanding lurus dengan perkalian massa dua benda 

tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari kedua pusat massa dari 

kedua benda tersebut. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut : 

𝐹 = −𝐺
𝑀𝑚

𝑟2 �̂�            (2.1) 

dengan  

 F   : Gaya tarik antara M dengan m (Newton) 

 M ,m       : massa benda (kg) 

 r  : Jarak antara kedua benda (m) 

 G  : Konstanta Gravitasi, 6,672 x 10 -11 Nm2 / kg2 

 �̂� : unit vektor dengan arah dari M menuju m 

 Tanda negatif menunjukan bahwa gaya bekerja pada arah yang berlawanan 

terhadap gaya tarik kedua massa.  
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Berikut ilustrasi gaya tarik kedua benda yang berjarak r pada Gambar 2.1 :  

 

Gambar 2.1 Gaya tarik menarik antara m dan M pada jarak r. 

 

 Dari persamaan (2.1) dapat disimpulkan bahwa gaya tarik bumi dengan 

massa M dan berjarak r terhadap sebuah benda yang bermassa m di permukaan 

bumi adalah: 

𝐹 = 𝐺
𝑀

𝑟2 𝑚         (2.2) 

 Sebuah benda massa m memiliki gaya berat 𝐹 = 𝑚. 𝑔 , merupakan gaya 

tarik massa benda terhadap bumi maka penentuan nilai percepatan gaya berat 

dapat dinyatakan dengan  

𝑔 =
𝐹

𝑚
= 𝐺

𝑀

𝑟2             (2.3) 

dimana : 

 g   : percepatan gravitasi (m/s2) 

M   : massa bumi (kg) 

m  : massa benda (kg) 

F   : gaya gravitasi (Newton) 

G  : konstanta universal gravitasi ( 6.67 x 10-11 𝑚3

𝑘𝑔𝑑𝑡2) 

Pada persamaan (2.3), variabel yang menentukan nilai g adalah r. Besar r pada 

kenyataannya tidak tetap. Hal ini dikarenakan bentuk bumi yang tidak berbetuk 

bulat sempurna. Nilai percepatan gravitasi di permukaan bumi sekitar 980 cm/s2. 
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Gravimeter memiliki sensitivitas sekitar 10-5 Gal atau 0.01 mGal. Namun akurasi 

permbacaan umumnya hanya 0.03 sampai 0.06 mGal. Mikrogravimeter 

disediakan dengan ukuran akurasinya sekitar 0.5 μGal. 

2.1.2 Potensial Gaya Berat 

 Gaya berat merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Gaya 

berat sendiri memiliki potensial secara matematis yaitu terbagi menjadi 2 bagian 

yaitu Logaritmik (potensial 2D) dan Newtonian (potensial 3D) yang akan 

dipaparkan sebagai berikut: 

2.1.2.1 Logaritmik atau Potensial 2D. 

Apabila suatu massa sangat panjang dalam arah y dan memiliki cross section 

seragam, bentuknya berubah-ubah pada bidang xz. Gaya tarik gravitasi diperoleh 

dari sebuah potensial logaritmik. Persamaanya adalah : 

𝑈 = 2𝐺𝜌∫
𝑥

∫
𝑧
𝑙𝑛 (

1

𝑟𝑡) 𝑑𝑥𝑑𝑧          (2.4) 

Dimana r’ = x² + z². Pengaruh gravitasi untuk bentuk 2D adalah 

g = -(𝜕𝑈/𝜕𝑧)             (2.5) 

g = 2𝐺∬
𝑥𝑧

𝜌 (
𝑧

𝑟′2) 𝑑𝑥 𝑑𝑧          (2.6) 

Dimana 

∬ 𝑑𝑥𝑑𝑦 → ∬ 𝑟′𝑑𝑟𝑑𝜃 = ∫ 𝑟𝑑𝑟∫ 𝑑𝜃 = ∫ 𝑟′2𝑑𝜃       (2.7) 

g = 2𝐺∬ 𝜌 (
𝑧

𝑟′2) 𝑟′2 𝑑𝑥 𝑑𝑧           (2.8) 

g = 2𝐺∫ 𝜌 (
𝑧

𝑟′2) 𝑟′2𝑑𝜃           (2.9) 

g = 2𝐺𝜌∮ 𝑑𝜃            (2.10) 
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2.1.2.2 Newtonian atau Potensial 3D 

 Medan gaya tarik bumi (gravitasi) bersifat konservatif artinya usaha yang 

dilakukan sebuah massa dalam suatu medan gravitasi tidak bergantung pada 

lintasan yang ditempuhnya, namun hanya bergantung pada titik akhirnya saja. Jika 

suatu benda yang pada akhirnya kembali pada posisi awalnya, energi yang 

dikeluarkannya adalah nol. Bentuk gaya gravitasi adalah vektor yang mengarah 

sepanjang garis yang menghubungkan dua pusat massa. Medan konservatif 

kemungkinan berasal dari sebuah fungsi potensial skalar U (x,y,z) disebut dengan 

Newtonian atau potensial 3D. 

∇𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = −𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧)/𝑀      (2.11) 

∇𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧)       (2.12) 

Dalam koordinat spherical menjadi : 

∇𝑈(𝑟, 𝜃, 𝜑) =  −𝐹(𝑟, 𝜃, 𝜑)/𝑀      (2.13) 

∇U(r, 𝜃, 𝜑) =  −𝑔 (𝑟, 𝜃, 𝜑)       (2.14) 

Cara lainnya kita bisa memecahkan potensial gravitasi dalam bentuk : 

𝑈(𝑟, 𝜃𝜑) = ∫ (∇𝑈)𝑑𝑥
𝑦

∞
       (2.15) 

Mengingat bahwa sebuah massa 3D yang berbentuk berubah – ubah seperti 

gambar (2.2) dibawah ini : 
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Gambar 2.2 Potensial massa 3D (Telford et al.,1990). 

 

 Potensial dan percepatan gravitasi pada sebuah titik yang paling luar dapat 

diperoleh dengan membagi massa kedalam elemen kecil (dm) dan 

menjumlahkannya untuk mendapatkan pengaruh totalnya. Potensial untuk elemen 

massa dm di titik (x, y, z) dengan jarak r dari P (0, 0, 0) adalah 

𝑑𝑈 = 𝐺 𝑑𝑚 𝑟⁄ = 𝐺𝜌 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧/𝑟      (2.16) 

Dimana ρ (x,y,z) adalah rapat massa, dan 𝑟2 = 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2. Maka massa m 

potensial totalnya adalah  

𝑈 = 𝐺 ∫
𝑥

∫
𝑦

∫
𝑧

(
𝜌

𝑟
) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧        (2.17) 

Karena g adalah percepatan gravitasi adalah dalam arah z, dan menganggap ρ 

konstan , 

g = - (𝜕𝑈 𝜕𝑧⁄ )         (2.18) 

g = G𝜌∫
𝑥

∫
𝑦

∫
𝑧

(
𝑧

𝑟
) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧       (2.19) 
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2.2  Metode Gaya Berat 

 Metode gaya berat atau metode gravitasi ini termasuk ke dalam metode 

tidak langsung pada kegiatan survey geofisika. Metode ini digunakan untuk 

mengetahui kondisi bawah permukaan pada area tempat dilakukannya survei, 

yaitu dengan cara mengamati variasi lateral dari densitas batuan bawah 

permukaan (Nugraha, 2009).  

 Informasi yang didapatkan dari survei adalah untuk mengetahui efek dari 

sumber yang tidak diketahui yang ada di bawah permukaan terhadap perubahan 

nilai gaya berat atau variasi nilai gaya berat. Untuk mengetahui efek dari sumber 

tersebut terhadap nilai gaya berat diperlukan proses-proses koreksi terhadap faktor 

– faktor yang mempengaruhi nilai gaya berat, adalah sebagai berikut: 

1. Efek kemuluran/ kelelahan alat (drift effect) 

2. Efek Pasang surut (tidal effect) 

3. Efek Lintang 

4. Efek Topografi 

5. Variasi rapat massa  

 Faktor variasi rapat massa batuan di bawah pemukaan bumi adalah satu 

satunya faktor yang signifikan dalam eksplorasi gaya berat dan pada umumnya 

memiliki nilai yang sangat kecil dibandingkan keempat faktor lainnya. Nilai 

anomali yang dibutuhkan dalam eksplorasi gaya berat adalah anomali akibat 

variasi rapat massa di bawah permukaan sehingga diperoleh gambaran struktur 

bawah permukaan seperti halnya patahan. Dilakukan koreksi-koreksi gaya berat 
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untuk mereduksi anomali akibat faktor-faktor yang lain kemudian koreksi –

koreksi tersebut selanjutnya dijelaskan di bawah ini: 

2.3  Koreksi - Koreksi Metode Gaya Berat 

 Dalam pemrosesan data metode gaya berat terdapat beberapa tahapan 

dengan koreksi-koreksi diantaranya adalah : 

2.3.1 Koreksi Apungan (Drift Correction) 

 Koreksi ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh perubahan kondisi 

alat gravity meter terhadap nilai pembacaan. Koreksi apungan muncul karena 

gravity meter selama digunakan untuk melakukan pengukuran akan mengalami 

goncangan, sehingga akan menyebabkan bergesernya pembacaan titik nol pada 

alat tersebut. Koreksi ini dilakukan dengan cara melakukan pengukuran dengan 

metode looping, yaitu dengan pembacaan ulang pada titik ikat (base station) 

dalam satu kali looping, sehingga nilai penyimpangannya diketahui. Skema 

metode looping ditunjukan pada Gambar 2.3 sebagai berikut. 

𝐷𝑐 =
𝑔′𝑎−𝑔𝑎

𝑡′𝑎−𝑡𝑎
(𝑡𝑏 − 𝑡𝑎)       (2.20) 

dengan : 

DC  : koreksi drift dititik b 

g’a  : harga gaya gravitasi pada saat ta 

ga  : harga gaya gravitasi pada saat t’a 

ta  : waktu pengamatan awal dititik a 

t’a  : waktu pengamatan akhir dititik a 

tb  : waktu pengamatan di titik terakhir 
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Gambar 2.3 Skema pengukuran looping. 

2.3.2 Koreksi Pasang Surut (Tidal Correction) 

 Koreksi ini adalah untuk menghilangkan gaya tarik yang dialami bumi 

akibat bulan dan matahari, sehingga di permukaan bumi akan mengalami gaya 

tarik naik turun. Hal ini akan menyebabkan perubahan nilai medan gravitasi di 

permukaan bumi secara periodik. Koreksi pasang surut juga tergantung dari 

kedudukan bulan dan matahari terhadap bumi. Koreksi tersebut dihitung 

berdasarkan perumusan Longman (1965) yang telah dibuat dalam sebuah paket 

program komputer. Berikut ilustrasi kedudukan matahari, bulan dan bumi yang 

ditunjukan pada Gambar 2.4 dibawah ini.  

 

Gambar 2.4 Jarak matahari dengan bulan (Longman, 1959). 

 Koreksi pasang surut bumi dimaksudkan untuk menghilangkan efek 

perubahan nilai gaya berat akibat gaya tarik bulan dan matahari. Alat gravimeter 

sangat sensitif terhadap perubahan harga gravitasi yang disebabkan oleh pasang 

surut bumi yang besarnya tergantung pada posisi lintang dan waktu, perubahan itu 

titik A titik 1 titik 2 titik B 
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besarnya ± 0.3 mgal. Koreksi pasang surut berdasarkan Longman, I.M, (1959), 

yakni  

𝑇𝑖𝐶 =  
3𝐺𝑟

2
{

2𝑀

3𝑑2
(sin 𝜌 − 1) +

𝑀𝑟

𝑑4
(5cos 𝜌 − 3 cos 𝜌) +

2𝑠

3𝐷3
(3𝑐𝑜𝑠2𝑞 − 1)}   (2.21) 

dengan TiC = koreksi pasang surut, p = sudut zenith bulan, q = sudut zenith 

matahari, M = massa bulan, S = Massa matahari, d = jarak antara pusat bumi-

bulan, D = jarak antara pusat Bumi-matahari. 

Hasil ini kemudian ditambahkan dengan koreksi apungan(drift) untuk 

memperoleh anomali gaya berat observasi. 

𝒈 𝒐𝒃𝒔 = 𝐷𝑐 + 𝑇        (2.22) 

dengan g obs adalah anomali gaya berat observasi yang telah dikoreksi apungan 

(drift) dan pasang surut (tidal), T adalah koreksi pasang surut. 

 Koreksi ini selalu ditambahkan terhadap nilai pengukuran, dari koreksi 

akan diperoleh nilai medan gravitasi di permukaan topografi yang 

terkoreksi apungan (drift) dan pasang surut (tidal). Berikut hubungan antara 

koreksi apungan dengan koreksi pasang surut Gambar 2.5 dibawah ini : 

 

Gambar 2.5 Koreksi drift dan tidal (Telford, 1990). 
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2.3.3 Koreksi Lintang (Latitude Correction) 

 Koreksi lintang digunakan untuk mengkoreksi gaya berat di setiap lintang 

geografis karena gaya berat tersebut berbeda, yang disebabkan oleh adanya gaya 

sentrifugal dan bentuk elipsoide. Koreksi ini akan diperoleh anomali medan gaya 

berat. Medan anomali tersebut merupakan selisih antara medan gaya berat 

observasi dengan medan gaya berat teoritis (gaya berat normal). 

 Menurut (Sunardy, 2005) gaya berat normal adalah harga gaya berat 

teoritis yang mengacu pada permukaan laut rata-rata sebagai titik awal ketinggian 

dan merupakan fungsi dari lintang geografi. Medan gaya berat teoritis diperoleh 

berdasarkan rumusan-rumusan secara teoritis, maka untuk koreksi ini 

menggunakan rumusan medan gaya berat teoris pada speroid referensi (z = 0) 

yang ditetapkan oleh The International of Geodesy (IAG) yang diberi 

nama Geodetic Reference System 1967 (GRS 67) sebagai fungsi lintang (Bourger, 

1992). 

𝐺𝜃 = 978.03185(1 + 0.005278895𝑠𝑖𝑛2𝜃 + 0.000023462𝑠𝑖𝑛4𝜃)𝑔𝑎𝑙 (2.23) 

Dengan Gθ adalah nilai percepatan gravitasi teoritik pada posisi titik amat dan 

θ adalah koordinat lintang. 

 

2.3.4 Koreksi Ketinggian 

 Koreksi ini digunakan untuk menghilang perbedaan gravitasi yang 

dipengaruhi oleh perbedaan ketinggian dari setiap titik amat. Koreksi ketinggian 

terdiri dari dua macam yaitu : 
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2.3.4.1 Koreksi Udara Bebas (free-air correction) 

          Koreksi udara bebas merupakan koreksi akibat perbedaan ketinggian 

sebesar h dengan mengabaikan adanya massa yang terletak diantara titik amat 

dengan sferoid referensi. Koreksi ini dilakukan untuk mendapatkan anomali 

medan gaya berat di topografi. Untuk mendapat anomali medan gaya berat di 

topografi maka medan gaya berat teoritis dan medan gaya berat observasi harus 

sama-sama berada di topografi, sehingga koreksi ini perlu dilakukan. 

 

Gambar 2.6 Perubahan harga gravitasi terhadap ketinggian (Longman, 1959). 

 Pengukuran yang dilakukan diatas mean sea level ( Gambar 2.6) akan 

menyebabkan bertambahnya jarak dari titik pengamat ke pusat bumi, perubahan 

tersebut menyebabkan harga g akan semakin kecil sehingga harus dilakukan 

koreksi terhadap pembacaan alat. Koreksi ini dilakukan untuk mendapatkan nilai 

pembacaan gravitasi absolut di titk observasi. Secara matematis Koreksi udara 

bebas (Kub) dinyatakan dengan persamaan : 

𝐾𝑢𝑏 = 0.3086 ℎ        (2.24) 

dengan h adalah ketinggian dari titik pengukuran ke permukaan laut.  

Setelah dilakukan koreksi tersebut maka akan didapatkan anomali udara bebas di 

topografi yang dapat dinyatakan dengan persamaan: 

Δg = 𝑔𝑜𝑏𝑠 − (𝑔𝜃 − 𝐾𝑢𝑏)           (2.25) 
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dengan: 

Δg      : anomali udara bebas di topografi (mgal) 

gobs   : percepatan gravitasi observasi di topografi (mgal) 

𝑔𝜃      : percepatan gravitasi teoritis pada posisi titik amat (mgal) 

2.3.4.2 Koreksi Bouguer 

 Koreksi Bouguer adalah harga gaya berat akibat massa di antara referensi 

antara bidang referensi muka air laut sampai titik pengukuran sehingga nilai g 

observasi bertambah. Setelah dilakukan koreksi- koreksi terhadap data percepatan 

gravitasi hasil pengukuran (koreksi latitude, elevasi, dan topografi) maka 

diperoleh anomali percepatan gravitasi (anomali gravitasi Bouguer lengkap). 

Berikut lempeng Bouguer ditunjukan Gambar 2.7 dibawah ini. 

 

Gambar 2.7 Lempeng Bouguer dengan ketebalan h (Telford, 1990). 

Koreksi Bouguer (KB) diperoleh dengan persamaan dibawah ini: 

KB = 2πρGh          (2.26) 

KB = 0,04191 ρh         (2.27) 

dengan : 

G  : konstanta gravitasi 6,67 x 10-11 m3 kg-1 s-2 

ρ  : densitas benda dari bidang acuan sampai bidang referensi (kg/m3) 

h  : ketinggian titik pengukuran (m) 
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Anomali gaya berat setelah diaplikasikan koreksi udara bebas dan koreksi 

Bouguer disebut simple bouguer anomaly (SBA): 

SBA=Kub – KB         (2.28) 

SBA= g obs – g𝜃 ± 0.3085ℎ − 0.04192𝜌ℎ     (2.29) 

Sehingga koreksi Bouguer (KB) diberikan oleh persamaan : 

KB = 0,04191 ρh         (2.30) 

Setelah koreksi Bouguer (KB) dan koreksi udara bebas (Kub) diberikan, anomali 

gaya berat menjadi anomali Bouguer sederhana (ABS) yaitu : 

ABS = Kub – KB         (2.31) 

2.3.5 Koreksi Medan (Terrain Corection) 

 Koreksi medan digunakan untuk menghilangkan pengaruh efek massa 

disekitar titik observasi. Adanya bukit dan lembah disekitar titik amat akan 

mengurangi besarnya medan gaya berat yang sebenarnya. Karena efek tersebut 

sifatnya mengurangi medan gaya berat yang sebenarnya di titik amat maka 

koreksi medan harus ditambahkan terhadap nilai medan gaya berat. Sketsa koreksi 

medan ditunjukan pada Gambar 2.8 sebagai berikut. 
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Gambar 2.8 Sketsa koreksi medan terhadap gaya berat (Zhou,1990). 

 

2.4  Penentuan Variasi Densitas Batuan 

 Hal yang terpenting dalam pengukuran gaya berat adalah rapat massa 

batuan. Rapat massa adalah perbandingan massa suatu zat dengan volumenya, 

yang dinyatakan dengan ρ (rho). Di bawah ini adalah persamaan yang 

menunjukan hubungan percepatan gravitasi dengan rapat massa (densitas) : 

𝐹 = 𝐺
𝑀𝑚

𝑟2
         (2.32) 

dimana  

m= ρV         (2.33) 

dengan m = massa benda, V = volume benda, ρ = rapat massa benda 

𝑔 = 𝐺
𝑉𝜌

𝑟2
         (2.34) 

𝑔 ≈ 𝜌          (2.35) 

 Persamaan diatas menunjukan bahwa nilai medan gaya berat berbanding 

lurus dengan rapat massa. Oleh karenanya sangat penting mengetahui nilai rapat 

massa pada batuan di sekitar titik pengamatan. Pengelompokan batuan 

berdasarkan tabel densitas batuan ditunjukan pada Tabel 2.1 sebagai berikut. 
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Tabel 2.1 Densitas Batuan (Telford,1990). 

Tipe Batuan 
Rentang Densitas 

( gr / cm3 ) 

Rata-rata 

( gr / cm3 ) 

Batuan Sedimen   

   Overburden - 1.92 

   Soil 1.20 - 2.40  1.92 

   Clay 1.63 - 2.60  2.21 

   Gravel 1.70 - 2.40  2.00 

   Sand 1.70 - 2.30  2.00 

   Sandstone 1.61 - 2.76  2.35 

   Shale 1.77 - 3.20  2.40 

   Limestone 1.93 - 2.90  2.55 

   Dolomite 2.28 - 2.90  2.70 

Batuan Beku   

   Rhyolite 2.35 - 2.70 2.52 

   Andesite 2.40 - 2.80 2.61 

   Granite 2.50 - 2.81 2.64 

   Granodiorite 2.67 - 2.79 2.73 

   Porphyry 2.60 - 2.89 2.74 

   Quartz diorite 2.62 - 2.96 2.79 

   Diorite 2.72 – 2.99 2.85 

   Lavas 2.80 – 3.00 2.90 

   Diabase 2.50 – 3.20 2.91 

   Basalt 2.70 – 3.30   2.99 

   Gabbro 

   Peridotite 

   Acid igneous 

   Basic igneous 

Batuan Metamorf 

   Quartzite 

   Schists 

   Graywacke 

   Marble 

   Serpentine 

   Slate 

   Gneis 

   Amphibole 

   Eclogite 

   Metamorpic 

2.70 – 3.50 

2.78 – 3.37 

2.30 – 3.11 

 2.09 – 3.17 

 

2.50 – 2.70 

2.39 – 2.90 

2.60 – 2.70 

2.60 – 2.90 

2.40 – 3.10 

2.70 – 2.90 

2.59 – 3.00 

2.90 – 3.04 

3.20 – 3.54 

2.40 – 3.10 

3.03 

3.15 

2.61 

2.79 

 

2.60 

2.64 

2.65 

2.75 

2.78 

2.79 

2.80 

2.96 

3.37 

2.74 
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2.5  Gaya Berat Antar Waktu 

 Metode gaya berat mikro antar waktu merupakan pengembangan dalam 

pengukuran metode gaya berat dengan dimensi keempatnya berupa waktu. Pada 

dasarnya metode ini mengukur nilai gaya berat pada stasiun yang sama secara 

periodik baik dalam harian, mingguan, bulanan maupun tahunan sehingga 

didapatkan perubahan nilai gaya berat antara periode awal dan periode berikutnya. 

 Perubahan nilai gaya berat antar waktu dapat disebabkan oleh perubahan 

densitas bawah permukaan (Darharta et al., 2007). Gravimeter yang memiliki 

ketelitian dalam orde mikro dan altimetri dalam orde millimeter dibutuhkan untuk 

mendukung pengukuran metode gaya berat mikro antar waktu (Sarkowi, 2005). 

Perubahan nilai gaya berat antar waktu dapat menggunakan persamaan berikut: 

∆𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧, ∆𝑡) = 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡′) − 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)     (2.36) 

Dengan: 

 g (x,y,z,t’)  : Nilai gaya berat periode akhir dan 

 g (x,y,z,t)  : Nilai gaya berat periode awal 

2.5.1 Gradien Vertikal Gaya Berat  

 Teknik gradien gaya berat dikembangkan dari besaran gradien diferensial, 

dimana gradien ditentukan dari suatu interval gaya berat lapangan. Untuk 

mengetahui hubungan antara gradien vertikal gaya berat dengan perubahan rapat 

massa dilakukan dengan menghitung gradien vertikal gaya berat dari benda 
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berbentuk bola. Respon vertikal gaya berat dari model benda berbentuk bola 

adalah (Telford et al., 1990) : 

𝑔 =  
4

3
𝜋𝐺𝜌𝑎

𝑧

(𝑥2+𝑧2)
3
2

       (2.37) 

Gradien vertikal gaya berat dihitung dari turunan persamaan (2.37) terhadap z 

(Sarkowi, 2008b) : 

𝜕𝑔

𝜕𝑧
=  

4

3
𝜋𝐺𝜌𝑎 ( 

1

(𝑥2+𝑧2)
3
2

−
𝑧

(𝑥2+𝑧2)
5
2

)     (2.38) 

dengan : 

g : gaya berat observasi   

π : phi =3,141592 

𝜕𝑔

𝜕𝑧
 : gradien vertikal gaya berat 

𝜌 : rapat massa 

G : konstanta gaya berat umum  

a : jari – jari bola  

z : kedalaman pusat bola   

x : titik ukur 

 Persamaan (2.38) menunjukkan apabila jari-jari dan kedalaman bola tetap, 

maka gradien vertikal gaya berat hanya dipengaruhi oleh rapat massa. Penurunan 

rapat massa menyebabkan penurunan gradien vertikal gaya berat dan sebaliknya. 

Gradien vertikal gaya berat antar waktu merupakan selisih nilai gradien vertikal 

periode sekarang dengan sebelumnya. Gradien vertikal gaya berat antar waktu 

negatif menunjukkan penurunan rapat massa, sedangkan gradien vertikal gaya 
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berat antar waktu positif menunjukkan peningkatan rapat massa. Respon gaya 

berat mikro terhadap penurunan muka air tanah dapat menggunakan pendekatan 

terhadap koreksi Bouguer sederhana dengan memasukkan variabel porositas. 

(Allis & Hunt ,1986). 

∆𝑔 = 2𝜋𝐺𝜌𝜙∆ℎ        (2.39) 

∆𝑔 = 41,91𝜌𝜙∆ℎ (𝜇𝐺𝑎𝑙)       (2.40) 

dengan: 

∆𝑔 : perubahan nilai gaya berat karena adanya dinamika air tanah , 

𝜌  : densitas fluida (gr/cc), 

𝜙 : porositas (%), 

∆ℎ : perubahan permukaan air tanah (meter) 

 

 Setiap terjadi penurunan muka air tanah 1 m memberikan respon gaya 

berat 

sebesar 12,579 mikrogal dengan asumsi porositas batuan 30% (Sarkowi, 2008a). 

Hubungan respon gaya berat mikro dengan penurunan muka air tanah dapat 

dilihat dalam Gambar 2.9 berikut. 

 

Gambar 2.9 Hubungan respon gaya berat mikro dengan penurunan muka air  

  tanah (Supriyadi, 2012). 
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 Konsep untuk menentukan gradien vertikal gaya berat diilustrasikan pada 

Gambar 2.10. Skema struktur tower untuk gradien gaya berat vertikal dibuat dari 

dua atau lebih ketinggian tower, sehingga variasi interval besaran dari gradien 

vertikal dapat ditentukan. 

 

Gambar 2.10 Tiga tingkat struktur tower untuk menentukan interval gradien 

           vertikal (Supriyadi, 2009). 

 

 Untuk pengukuran gaya berat dengan tiga beda tinggi yaitu h(i), h(i+1), 

dan h(i+2),maka gradien vertikal gaya berat dapat dihitung dengan persamaan 

berikut: 

𝜕𝑔(𝑥,𝑦,𝑧)

𝜕𝑧
= (

𝑔(ℎ=1)−𝑔(ℎ=0)

ℎ(1)−ℎ(0)
)       (2.41) 

𝜕𝑔(𝑥,𝑦,𝑧,∆𝑡)

𝜕𝑧
= (

𝜕𝑔(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡2)

𝜕𝑧
) − (

𝜕𝑔(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡1)

𝜕𝑧
)    (2.42) 

dengan : 

𝜕𝑔(𝑥,𝑦,𝑧)

𝜕𝑧
 : gradien vertikal gaya berat 

g(h=0)   : gaya berat terukur saat alat dipermukaan tanah 

g(h=1)   : gaya berat terukur saat posisi alat beberapa meter diatas  

      permukaan tanah 

 

h=0   : ketinggian alat saat dipermukaan tanah 
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h=1   : ketinggian alat saat berada beberapa meter diatas permukaan 

tanah 

𝜕𝑔(𝑥,𝑦,𝑧,∆𝑡)

𝜕𝑧
 : gradien vertikal gaya berat antar waktu 

𝜕𝑔(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡1)

𝜕𝑧
 : gradien vertikal gaya berat pada pengukuran t = 1 

𝜕𝑔(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡2)

𝜕𝑧
 : gradien vertikal gaya berat pada pengukuran t = 2 

 Perhitungan secara matematis dengan menggunakan rumusan (2.41) akan 

didapatkan nilai anomali gradien vertikal gaya berat yang bernilai negatif, karena 

anomali gaya berat dititik g3<g2<g1. Pemodelan ini memperlihatkan karakteristik 

respon gaya berat (g), gradien vertikal gaya berat, dan gradien vertikal gaya berat 

antar waktu yang disebabkan oleh pengurangan air tanah dan imbuhan air tanah 

(Supriyadi, 2008). 

 Pada Tabel 2.2 menunjukan karakteristik anomali gaya berat mikro 4D 

dan vertikal gradien gaya berat mikro 4D. Pengurangan air tanah akan 

memberikan respon anomali gaya berat mikro 4D negatif, sedangkan penambahan 

air tanah memberikan respon gaya berat mikro 4D positif. Pengurangan muka air 

tanah akan memberikan nilai vertikal gradien gaya berat 4D negatif, dan kenaikan 

muka air tanah akan memberikan nilai vertikal gradien gaya berat 4D positif 

(Sarkowi, 2008a). 

Tabel 2.2 Karakteristik Anomali gaya berat mikro antar waktu dan vertikal   

       gradien antar waktu (Sarkowi, 2008a). 
No. Gaya berat 

antarwaktu  

Vertikal gradien  

antarwaktu  

Amblesan 

tanah 

Air tanah Keterangan 

1 0 0 Tanah tetap Air tetap Tidak ada perubahan 

2 0 + Tanah turun Air tambah  Tanah turun = air tambah 

3 0 - Tanah turun Air kurang Tanah naik= air turun 

4 + 0 Tanah turun Air tetap   
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5 + - Tanah turun Air tambah  

6 + + Tanah tetap Air tambah  

7 + + Tanah naik Air tambah Grav tanah naik < Grav air tambah 

8 + - Tanah turun Air turun Grav tanah turun > Grav air turun 

9 - 0 Tanah naik Air tetap  

10 - + Tanah naik Air naik Grav tanah naik> Grav air naik 

11 - - Tanah naik Air turun  

12 - - Tanah turun Air turun Grav tanah turun < Grav air turun 

13 - - Tanah tetap Air turun  

 

 

 

 

 

 

2.6   Geologi Regional 

 Kota Semarang yang wilayah terbentuk dari beberapa bentang alam yaitu 

dataran rendah dan dataran tinggi. Daerah dataran rendah yang meliputi danau, 

sungai dan lautan berada di bagian timur, utara, dan barat. Daerah dataran tinggi 

yang meliputi perbukitan dan pegunungan berada di bagian selatan. Ini 

disebabkan oleh aktifitas pergerakan lempeng pada masa Pleistosen yang 

menyebabkan tumbukan tenaga endogen dari bawah permukan bumi mendesak 

lempeng yang memiliki densitas lebih rendah terangkat menjadi perbukitan dan 

pegunungan yang membentang ke selatan. Endapan alluvial pada dataran 

Semarang terdiri dari endapan pantai dan sungai (Thanden et al., 1996). Pada 

umumnya, endapan pantai berperan sebagai lapisan pembawa air dengan ditandai 

adanya endapan pasir mencapai ketebalan 50 meter atau lebih. Endapan sungai 

terdiri dari kerikil pasir, lanau dan lempung (Marsudi, 2000). Batuan sedimen 

pada dataran Semarang termasuk dalam formasi Damar. 

 Formasi Damar terdiri atas batupasir tufan, konglomerat, dan breksi 

vulkanik. Menurut Marsudi (2000), batuan vulkanik dari formasi Damar 
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merupakan dasar dari dataran selatan. Penyebaran endapan vulkanik miring ke 

arah utara dan 

semakin dalam hingga kedalaman kurang lebih 100 meter dbpts. Formasi damar 

berumur Plistosen Tengah-Plistosen Akhir sehingga endapan aluvial berada di 

atas formasi Damar. Berikut peta geologi kota semarang ditunjukan pada Gambar 

2.11 dibawah ini. 

Gambar 2.11 Peta geologi kota Semarang (Thanden, 1996). 

 

2.7   Hidrologi Semarang 

 Berdasarkan kondisi geologi dan pembentukannya sistem air tanah di 

dataran Semarang dapat di bagi menjadi dua yaitu sistem akuifer tidak tertekan 

(unconfined aquifer) dan sistem akuifer tertekan (confined aquifer) (Marsudi, 

2000). Sistem akuifer tidak tertekan merupakan sistem akuifer yang air tanahnya 

berhubungan langsung dengan udara bebas atau sering disebut dengan air tanah 

bebas. Akuifer tidak tertekan dapat ditemukan pada kedalaman 5 meter s.d. 30 
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meter. Sistem akuifer tertekan merupakan sistem akuifer yang air tanahnya 

ditutupi oleh lapisan kedap air. Sistem akuifer tertekan biasa ditemukan pada 

kedalaman 30 meter s.d. 70 meter. 

 Berdasarkan jenis batuan dan proses pengendapannya, sistem akuifer 

tertekan di dataran Semarang dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu 

kelompok akuifer delta Garang dan kelompok akuifer formasi Damar.  

 Kelompok Akuifer Delta Garang, terdiri dari lapisan pasir (tipis), lapisan 

kerikil dan pasir lempungan, pasir berbutir halus sampai kasar sebagian 

mengandung cangkang kerang. Kedalaman akuifer 20 meter s.d. 40 meter dan 

semakin kearah timur-utara semakin dalam hingga kedalaman 70 meter dbpts 

dengan ketebalan 4 sampai 10 meter. 

 Kelompok Akuifer Formasi Damar, terdiri dari batupasir vulkanik, breksi 

vulkanik dan konglomerat. Kedalaman akuifer 30 meter s.d. 130 meter dbpts. 

2.8   Curah hujan 

 Curah hujan merupakan kondisi alam yang di sebabkan oleh siklus 

hidrologi air yang berulang. Curah hujan dan iklim di daerah penelitian banyak 

dipengaruhi oleh angin Muson yang bertiup dari daratan Australia dan Asia. 

Angin Muson Timur merupakan angin yang kering, sedangkan angin yang bertiup 

dari arah barat 

relatif agak basah. Batasan-batasan untuk menunjukkan adanya derajat kebasahan, 

yaitu bulan basah (>100 mm/bulan), bulan kering (<60 mm/bulan) dan bulan 

lembab (antara 60 – 100 mm/bulan); dimana bulan basah menunjukan terjadinya 

musim hujan, sedangkan pada bulan kering menunjukan terjadinya musim 
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kemarau (Malanda, 2013). Hal ini dapat menyebabkan penambahan atau 

pengurangan muka air tanah.  

2.9   Grav3D 

 Software Grav3D Grav3D-UBC-Geophysical Inversion Facility  

merupakan software yang digunakan dalam pengolahan dan pemodelan data 

percepatan gravitasi yang kemudian diubah menjadi bentuk model 3 dimensi 

melalui mekanisme pembuatan mess atau wadah model. Melalui model tersebut 

didapatkan penampang 3D dengan masukan data observasi maupun sekunder. 

Penampang 3D model ditunjukan pada Gambar 2.12 seperti dibawah ini. 

 

Gambar 2.12 Pembuatan penampang model 3D atau mess.
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Pengukuran gaya berat mikro antar waktu menyebabkan perubahan nilai 

yang terukur pada masing – masing periode memiliki nilai yang berbeda. Hal ini 

disebabkan adanya perubahan massa dibawah permukaan yang disebabkan faktor 

lingkungan berupa cuaca, patahan dan eksploitasi air tanah. Berdasarkan data 

yang diperoleh, peta anomali gaya berat antar waktu dan vertikal gradien antar 

waktu menunjukan adanya perubahan bawah permukaan yang ditimbulkan oleh 

gejala geologi dan faktor eksternal seperti intrusi, patahan dan eksploitasi air 

tanah. 

 Hasil pengukuran didapatkan nilai anomali gaya berat antar waktu dan 

nilai anomali gaya berat vertikal gradien pada periode Mei – September 2017. 

Berdasarkan peta sayatan vertikal gradien antar waktu terdapat penambahan 

massa sebesar 0.2 g/cm3 di daerah barat dan utara kawasan Simpang Lima yaitu 

daerah Mugas dan Pekunden. Pada kedalaman 60 -90 meter terdapat perubahan 

densitas di bagian tenggara sebesar 0.667 g/cm3, sedangkan daerah yang 

mengalami pengurangan massa bawah permukaan sebesar -0.205 g/cm3 terdapat 

pada bagian selatan kawasan Simpang Lima Semarang yaitu daerah taman KB 

dan Peleburan. Identifikasi muka air tanah di kawasan Simpang Lima berada pada 

kisaran 30-60 meter diduga merupakan daerah akuifer dangkal. 
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5.2 Saran 

 Saran untuk penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perubahan muka air tanah yang lebih akurat, perlu 

dilakukan survei dan pengambilan data dengan metode lain. 

2. Perlu dilakukan pengukuran lebih banyak titik pada daerah penelitian 

agar mendapatkan  hasil yang lebih baik.  

3. Agar memperoleh data yang baik, perlu adanya data pendukung lain 

seperti data pendukung dengan sumur bor, data curah hujan, dan hasil 

pengukuran dengan metode yang lain. 
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